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31 травня 2016 року                                                                        № 277/2016-ОР

Про проведення перевірки відповідно до Закону України 
"Про очищення влади"

Відповідно  до  Закону  України  "Про  очищення  влади",  Порядку
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16  жовтня  2014  року  №  563,  Плану  проведення  перевірок  відповідно  до
Закону  України  "Про  очищення  влади",  затвердженого  розпорядженням
Кабінету  Міністрів  України  від  16  жовтня  2014  року  №  1025-р  та
розпорядження обласної ради від 24 березня 2015 року №111/2015-ОР "Про
організацію  виконання  Закону  України  "Про  очищення  влади"  в  апараті
обласної ради":

1. Провести перевірку, передбачену Законом, визначивши:
-  01  червня  2016 року днем початку  проведення  перевірки  стосовно

посадових  осіб  місцевого  самоврядування  апарату  обласної  ради  згідно  з
додатком 1;

-  04  липня  2016  року  днем  початку  проведення  перевірки  стосовно
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  апарату  обласної  ради  згідно  з
додатком 2;

-  01  серпня 2016 року днем початку проведення  перевірки  стосовно
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  апарату  обласної  ради  згідно  з
додатком 3. 

2.  Визначити  відділ  кадрової  роботи  та  служби в  органах  місцевого
самоврядування  апарату  обласної  ради  та  юридичне  управління  апарату
обласної ради відповідальними за проведення перевірки.

3.  Відділу  кадрової  роботи  та  служби  в  органах  місцевого
самоврядування апарату Одеської обласної ради забезпечити оприлюднення
цього  розпорядження  на  офіційному  веб-сайті  Одеської  обласної  ради  та
довести його до відома осіб,  стосовно яких проводиться перевірка,  у тому
числі  працівників,  які  відсутні  на  роботі  (перебувають  у  відрядженні,
щорічних  основних  та  додаткових  відпустках,  відпустках  без  збереження



заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах,
відпустках для догляду за дитиною та перебувають на лікарняному).

4.  Посадовим  особам,  стосовно  яких  проводиться  перевірка,  у
десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу
кадрової  роботи  та  служби  в  органах  місцевого  самоврядування  апарату
Одеської обласної ради:

4.1.  У разі  незастосування  заборон,  передбачених частиною третьою
або четвертою статті 1 Закону, - власноручно написану заяву про проведення
перевірки,  передбаченої  Законом,  про  те,  що  до  особи  не  застосовуються
заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про
згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей щодо неї  за
формою згідно з додатком 4.

4.2. У разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону, - власноручно написану заяву про те, що до такої
особи  застосовується  заборона,  передбачена  частиною  третьою  або
четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо
неї за формою згідно з додатком 5.

5.  Відділу  кадрової  роботи  та  служби  в  органах  місцевого
самоврядування  апарату  Одеської  обласної  ради  у  триденний  строк  після
одержання  заяви  забезпечувати  розміщення  на  офіційному  веб-сайті
інформації  про  початок  проходження  перевірки  особою,  копії  її  заяви  та
декларації  (крім  відомостей,  що  віднесені  законом  до  інформації  з
обмеженим доступом).

6.  Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  керуючого
справами апарату обласної ради.

Голова обласної ради                                                                   А.І. Урбанський



Додаток 4
до розпорядження обласної ради
від 31 травня 2016 року 
№ 277/2016-ОР

Голові Одеської обласної ради
П.І.Б.
Голови обласної ради

П.І.Б
Посадової особи апарату обласної ради

ЗАЯВА
про проведення перевірки,

передбаченої Законом України "Про очищення влади"
Я, ______________________________________________________________,
                    (прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що
заборони,  визначені  частиною третьою або  четвертою  статті  1  Закону,  не
застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе  відповідно  до  вимог  Закону України
"Про очищення влади".

Додаток:  копія  декларації  про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов'язання
фінансового характеру за 20__рік.

____ ____________ 20__ р.                                               ____________________

Керуючий справами 
апарату обласної ради                                                                    Л.Г. Третьякова



Додаток 5
до розпорядження обласної ради
від 31 травня 2016 року 
№ 277/2016-ОР

Голові Одеської обласної ради
П.І.Б.
Голови обласної ради

П.І.Б
Посадової особи апарату обласної ради

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, 

передбаченої Законом України "Про очищення влади"
Я, ______________________________________________________________,
                 (прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що
заборони, визначені частиною _________________________________
                                                                 (третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовується щодо мене.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(зазначається, яка саме заборона застосовується)

Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе  відповідно  до  вимог  Закону України
"Про очищення влади".

Додаток:  копія  декларації  про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов'язання
фінансового характеру за 2015 рік.

____ ____________ 20__ р                                  .____________________

Керуючий справами 
апарату обласної ради                                                                    Л.Г. Третьякова



Додаток 1
до розпорядження обласної ради
від 31 травня 2016 року 
№ 277/2016-ОР

Список посадових осіб місцевого самоврядування апарату
обласної ради стосовно яких проводиться перевірка відповідно до Закону

України «Про очищення влади»

Балан 
Олександр 
Миколайович

– начальник відділу по взаємодії з місцевими радами
управління організаційної роботи апарату обласної
ради;

Білоус 
Олег Сергійович

– заступник  начальника  управління  організаційної
роботи  -  начальник  відділу  організаційного
забезпечення роботи органів обласної ради  апарату
обласної ради;

Гордієнко 
Олег 
Олександрович

– заступник  начальника  відділу  з  питань
природокористування апарату обласної ради;

Данилова 
Ірина Анатоліївна 

– начальник  управління  документального
забезпечення апарату обласної ради;

Клібанська 
Людмила Іванівна

– заступник  начальника  юридичного  управління  -
начальник відділу правового забезпечення апарату
обласної ради;

Малькова 
Олена Валеріївна

– заступник  начальника  відділу  фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головного бухгалтера апарату обласної ради;

Мельник 
Юлія Павлівна

– заступник  керуючого  справами  апарату  обласної
ради - начальник управління організаційної роботи;

Муравський 
Андрій 
Геннадійович

– помічник заступника голови обласної ради відділу
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
керівництва обласної ради управління забезпечення
діяльності  керівництва  обласної  ради  апарату
обласної ради; 

Новицька 
Оксана 
Миколаївна

– начальник  відділу  фінансового  забезпечення,
бухгалтерського  обліку  та  звітності  -  головний
бухгалтер апарату обласної ради;

Постернак 
Тетяна Миколаївна

– начальник  відділу  по  роботі  із  загальною
кореспонденцією  управління  документального
забезпечення апарату обласної ради;

Рогульський 
Володимир 
Вікторович

– начальник  відділу  господарського  забезпечення
апарату обласної ради;

Рудик Андрій 
Михайлович 

– заступник  начальника  відділу  господарського
забезпечення апарату обласної ради;



Сагала 
Ольга Василівна

– начальник  відділу  кадрової  роботи  та  служби  в
органах місцевого самоврядування апарату обласної
ради; 

Тимошенко 
Наталія 
Володимирівна 

– заступник начальника управління документального
забезпечення  –  начальник  відділу  по  роботі  з
розпорядчими документами апарату обласної ради;

Урбан 
Вікторія 
Володимирівна

– начальник  відділу  по  роботі  із  зверненнями
громадян  управління  документального
забезпечення апарату обласної ради;

Шаргородська 
Наталя Леонідівна

– радник голови обласної ради відділу інформаційно-
аналітичного  забезпечення  діяльності  керівництва
обласної  ради  управління  забезпечення  діяльності
керівництва обласної ради апарату обласної ради.

Керуючий справами 
апарату обласної ради                                                                    Л.Г. Третьякова



Додаток 2
до розпорядження обласної ради
від 31 травня 2016 року 
№ 277/2016-ОР

Список посадових осіб місцевого самоврядування 
апарату обласної ради стосовно яких проводиться перевірка
відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Гур’єв 
Іван Миколайович

– консультант  відділу  організаційного  забезпечення  роботи
органів  обласної  ради  управління  організаційної  роботи
апарату обласної ради;

Добровольська 
Олена 
Володимирівна

– консультант відділу по роботі із загальною кореспонденцією
управління документального забезпечення апарату обласної
ради;

Ісаєва 
Лариса Сергіївна

– консультант  відділу  по  взаємодії  з  місцевими  радами
управління організаційної роботи  апарату обласної ради;

Капука 
Ірина Іванівна

– консультант  відділу  організаційного  забезпечення  роботи
органів  обласної  ради  управління  організаційної  роботи
апарату обласної ради;

Кізік Тетяна 
Вікторівна

– консультант  відділу  господарського  забезпечення  апарату
обласної ради;

Кісельова 
Оксана Вікторівна

– консультант  відділу  по  взаємодії  з  місцевими  радами
управління організаційної роботи  апарату обласної ради;

Лабунська 
Юлія Василівна

– консультант  відділу  господарського  забезпечення  апарату
обласної ради;

Олефір 
Тетяна 
Валентинівна

– консультант  відділу  кадрової  роботи та  служби в  органах
місцевого самоврядування апарату обласної ради;

Скульська 
Олена Євгенівна

– консультант відділу по роботі з розпорядчими документами
управління документального забезпечення апарату обласної
ради;

Татарчук 
Олена Дмитрівна

– консультант  відділу  по  роботі  із  зверненнями  громадян
управління документального забезпечення апарату обласної
ради;

Топор 
Валентина 
Григорівна

– консультант відділу по роботі з розпорядчими документами
управління документального забезпечення апарату обласної
ради;

Чечіна Оксана 
Олександрівна

– консультант  відділу з питань природокористування апарату
обласної ради;

Шпунтова 
Любов Вікторівна

– консультант  відділу  комунікативно-функціонального
забезпечення діяльності керівництва обласної ради апарату
обласної  ради  управління  забезпечення  діяльності
керівництва обласної ради апарату обласної ради;

Ювчиця Ольга 
В’ячеславівна

– консультант  відділу  правового  аналізу  юридичного
управління апарату обласної ради.

Керуючий справами 
апарату обласної ради                                                                            Л.Г. Третьякова



Додаток 3
до розпорядження обласної ради
від 31 травня 2016 року 
№ 277/2016-ОР

Список посадових осіб місцевого самоврядування апарату
обласної ради стосовно яких проводиться перевірка відповідно до Закону

України «Про очищення влади»

Баюл
Олена 
Володимирівна

–  консультант відділу з питань економіки та бюджету
управління  з  питань  економіки,  бюджету  та
міжнародного співробітництва апарату обласної ради
(у відпустці по догляду за дитиною); 

Білоус 
Юлія Анатоліївна

– консультант  відділу  кадрової  роботи  та  служби  в
органах місцевого самоврядування апарату обласної
ради (у відпустці для догляду за дитиною);

Бєсараб 
Ольга 
Ярославівна

– консультант відділу комунікативно-функціонального
забезпечення  діяльності  керівництва  обласної  ради
апарату  обласної  ради  управління  забезпечення
діяльності  керівництва  обласної  ради  апарату
обласної ради (у відпустці для догляду за дитиною);

Гайдук 
Наталія 
Анатоліївна

– консультант  відділу  правового  забезпечення
юридичного  управління  апарату  обласної  ради  (у
відпустці для догляду за дитиною);

Годенко 
Гліб Євгенійович

– консультант  відділу з питань природокористування
апарату  обласної  ради  (у  відпустці  для  догляду  за
дитиною);

Максименко 
Олексій Іванович 

– консультант  прес-служби  апарату  обласної  ради
(мобілізований);

Мальнева 
Белла 
Гасієтжанівна

– заступник  начальника  управління  з  питань
економіки,  бюджету  та  міжнародного
співробітництва  -  начальник  відділу  з  питань
економіки  та  бюджету  апарату  обласної  ради  (у
відпустці для догляду за дитиною);

Нєкрасова 
Анна 
Володимирівна

– консультант  відділу правового  забезпечення
юридичного  управління  апарату  обласної  ради
(у відпустці для догляду за дитиною);

Николайчук 
Яна 
Володимирівна

– консультант  відділу  з  питань  економіки,  бюджету
управління  з  питань  економіки  та  бюджету  та
міжнародного співробітництва апарату обласної ради
(у відпустці для догляду за дитиною);

Олешко 
Наталія 
Володимирівна

– консультант  відділу  по  роботі  із  загальною
кореспонденцією  управління  документального
забезпечення апарату обласної ради (у відпустці для
догляду за дитиною);



Побережнюк 
Ольга Павлівна 

– консультант  відділу з питань природокористування
апарату  обласної  ради  (у  відпустці  для  догляду  за
дитиною);

Тиндюк 
Інна Валеріївна

– консультант  відділу  по  роботі  з  розпорядчими
документами  управління  документального
забезпечення апарату обласної ради (у відпустці для
догляду за дитиною);

Торопова 
Наталія 
Михайлівна

– заступник  начальника  відділу  фінансового
забезпечення,  бухгалтерського  обліку та  звітності  -
головного  бухгалтера  апарату  обласної  ради  (у
відпустці для догляду за дитиною);

Якубець 
Євгенія  
Михайлівна

– консультант  відділу  правового  аналізу  юридичного
управління  апарату  обласної  ради  (у  відпустці  для
догляду за дитиною).

Керуючий справами 
апарату обласної ради                                                                    Л.Г. Третьякова


